
 

 

Jezus, had je dat niet anders kunnen zeggen 

Gemeente, 

Jezus, kan je dat niet anders zeggen? 

… 

Misschien wel - zo bijvoorbeeld: 

Wee, jullie kerkgangers, jullie bidden vroom, maar jullie kleren zijn door kinderen gemaakt en jullie 

geld wordt belegd in wapenindustrie. Jullie geven gul aan de kerk, maar dan vooral voor het gebouw, 

zodat je op zondag fijn kunt vieren – doordeweeks blijft de deur voor de dakloze dicht. Wee jullie, 

gelovigen, trots zijn jullie op dat Haagse kerkasiel, maar de vluchteling in de straat lopen jullie 

voorbij.  

… 

Ja, maar…Jezus heeft het over schijnheilige Schriftgeleerden, niet over zijn volgelingen. Toch? Over 

hen, daar, niet over ons hier.  

Leuk geprobeerd. Linksom of rechtsom: Jezus’ harde woorden treffen alle schijnheiligheid. Ook die 

van zijn leerlingen. Dat is zo oud als het evangelie – en het is goed nieuws voor vandaag. In wat volgt 

kijk ik eerst naar het vroege Christendom en kom dan terug op het heden én op mijn nieuwe versie 

van Jezus’ scheldpartij, gericht op onszelf – dus ook op mij! 

Eerst het oude. Wat denkt u: hebben de Schriftgeleerden Jezus’ scheldpartij nagelezen in het 

evangelie? Het Matteüsevangelie had zijn plek in de gemeente, niet op het marktplein. Wie dit 

hoorde vertellen was al ‘binnen’. Net zoals wij ‘binnen’ zijn, in de gemeente. Nee, wie dit hoorde 

voorlezen was Christen, geen Schriftgeleerde.  

Je kunt dan op twee manieren reageren. Het eerste: Achteroverleunen en denken: wat zijn dat toch 

een boze slechteriken, die Schriftgeleerden, en wat hebben wij het fijn bij Jezus. Het tweede: je 

afvragen hoe het met je eigen eerlijkheid zit. Hoe je geloof en je handelen bij elkaar passen. En hoe 

niet. Laten we realistisch zijn en het tweede doen.  

Want hoe zat het ook alweer? Zijn Jezus’ leerlingen hem altijd trouw? Zijn ze altijd eerlijk? Nee, 

natuurlijk. Al vanaf het begin gaat het bij leerlingen net zo mis als bij Schriftgeleerden. – Judas 

verraadt Jezus, Petrus verloochent hem – en alle leerlingen vluchten weg bij Jezus’ arrestatie. Juist 

ook Petrus, die hard riep dat hij Jezus nooit zou verlaten en zelfs ontkende dat hij hem kende. Dat is 

pas schijnheilig! 

Dit open boekje over de zwakte van de eerste leerlingen verrast. Had het niet beter weggemoffeld 

kunnen worden? – Liever niet! Juist dat gerommel van de leerlingen, hun zwakte, hun vallen, hun 

onbetrouwbaarheid biedt ruimte. Ruimte om zwakheid en falen te benoemen, zoals de evangelies 

het doen: Petrus laat Jezus gewoon zitten, en ja, hij had er eerst een grote mond over. Én ruimte 
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voor tweede kansen, voor omkeer, voor vergeving, voor een nieuwe start. Ja, Petrus kan weer 

terugkomen, helemaal en helemaal volwaardig. Wat traditioneel gezegd: hij zondigt, komt tot inkeer 

en krijgt vergeving. 

Het kan ook anders en daarmee kom ik bij vandaag.  

Mislukken en fouten maken hoort bij leiderschap, benadrukte ik een keer in een lezing voor een 

groot bedrijf. De christelijke traditie heeft daar ook een woord voor: zonde, altijd gekoppeld aan 

ruimte voor vergeving. Iedereen zondigt, dus ook leiders. Daar eerlijk over zijn, is heel gezond. Doen 

alsof leiders perfect zijn is een recept voor ellende. Dat kwam nogal aan: het bedrijf bleek lang een 

‘zero tolerance for failure’ – lijn getrokken te hebben vertelden deelnemers: fouten mochten niet. 

Het effect: enorme stress, op ‘veilig’ gaan, niets meer uitproberen, en fouten wegmoffelen – 

schijnheiligheid dus. Het resultaat: slechtere producten, minder creativiteit, groter ziekteverzuim en 

hogere kosten. Dat was pas ‘failure’! Kunt u zich daar iets bij voorstellen?  

… 

Daarmee kom ik terug bij onszelf en bij mijn nieuwe versie van Jezus’ scheldpartij. Het punt daarvan 

is dit. Zodra ik Jezus’ harde woorden hoor als aan mezelf gericht, krijg ik ruimte om eerlijk te zijn over 

wat er misgaat. En daarmee voor verandering. Jezus houdt een spiegel voor én biedt perspectief voor 

nieuwe wegen. Dat overkwam Petrus toen en het overkomt mij en ons vandaag. Die ruimte pakken, 

die spiegel toelaten, een nieuw perspectief verkennen is vaak eerst pijnlijk en dan vooral bevrijdend. 

Kortom: Ik ben ook niet dol op een scheldende Jezus, maar heb hem soms wel nodig.  

Dus: Jezus, kan je dat niet anders zeggen? Ja, graag! Zo anders, dat ik het vandaag ook kan horen – 

zo, dat ik ga zien wat er misloopt en dan zicht krijg op een beter leven. 

Amen. 
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